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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

Č.j.: KRPE-1987-4/ČJ-2020-1700VZ

Pardubice dne 10. ledna 2020

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY – veřejná zakázka malého rozsahu
(dále jen „Výzva“)
Číslo zakázky

KRPE-1987/ČJ-2020-1700VZ

Název zakázky:

Stavební práce – zateplení budovy OOP Prodloužená,
Pardubice

Předmět zakázky (služba,
dodávka nebo stavební práce):

stavební práce

Název zadavatele:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Pardubického
kraje

Sídlo zadavatele:
Jméno, případně jména, a
příjmení osoby oprávněné
jednat jménem zadavatele

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

IČO zadavatele:

720 50 250

DIČ zadavatele

CZ72050250

Jméno, případně jména, a
příjmení kontaktní osoby
zadavatele ve věci zakázky,
její telefon a e-mailová
adresa:

odborná služba zadavatele
Ing. Zdeněk Beran
+420 974 562 533
zdenek.beran@pcr.cz
odbor veřejných zakázek
Ing. Stanislav Jelínek
+420 974 562 638
stanislav.jelinek@pcr.cz

Na Spravedlnosti 2516
530 48 Pardubice
Tel.: +420 974 561 223
Email: krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

Popis předmětu zakázky:

Zadávací dokumentace

Předmětem plnění veřejné zakázky je zateplení obvodových
stěn a střešního pláště objektu Krajského ředitelství
Pardubického kraje – OOP Prodloužená 285, 530 09 Pardubice
dle Zadávací dokumentace č. j. KRPE-1987-5/ČJ-2020-1700VZ
(dále také ZD) a v rozsahu dle projektové dokumentace (dále
také „PD“) včetně soupisu stavebních prací a dodávek s
výkazem výměr zpracovaných projekční firmou: Obchodní
projekt Hradec Králové v.o.s., Zemědělská 880/1, 500 03
Hradec Králové.
Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je samostatným
dokumentem č. j. KRPE-1987-5/ČJ-2020-1700VZ (dále také
zadávací dokumentace).

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH):

3 986 792,78 Kč

Lhůta pro podávání nabídek:

24. ledna 2020 do 8:00 hodin

Prohlídka místa dodání:

20. ledna 2020 v 09:00 hodin

Způsob podávání nabídek:

Nabídka musí být podána výhradně v elektronické podobě
prostřednictvím národního elektronického nástroje (dále také
„NEN“) na adrese: https://nen.nipez.cz/ číslo N006/20/V00000321

Požadovaný jazyk nabídky:

Jazyk český

Pravidla pro hodnocení
nabídek:

Kritériem hodnocení veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky ve smyslu § 114 zákona.
Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle nejnižší
nabídkové ceny v Kč včetně DPH.

Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele:

V rozsahu dle zadávací dokumentace.

Údaje o přístupu k zadávací
dokumentaci

Zadavatel zveřejnil úplnou zadávací dokumentaci k výše
uvedenému řízení na profilu zadavatele
https://nen.nipez.cz/profil/KRP_Pak

Podpis zadavatele
………………………..
Renata Kaňková v. r.
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
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